INDBYDELSE TIL
6-MANDS HOLDTURNERING 2019
Alle petanqueklubber i DGI-Storkøbenhavn indbydes atter til at deltage i vores succesrige
holdturnering. Det særlige ved turneringen er, at holdopstillingen sker ved lodtrækning.
Et hold består af 6 spillere + evt. en reserve. En forening kan stille med flere hold, men ingen
kan spille på mere end èt hold.
Klubberne sammensætter sine hold og tilmelder elektronisk på
http://foreningsportalen.dgi.dk. For at komme på foreningsportalen.dgi.dk skal du have et
brugernavn og en kode. Har I ikke kode fås den ved formanden for klubben eller ret henvendelse til jacob.levin.nielsen@dgi.dk | tlf. 7940 4709.
Når du kommer ind på http://foreningsportalen.dgi.dk skal du ind under ”Tilmelding”,
Hold(Turnering) - DGI Storkøbenhavn, finde den aktuelle turnering – start søgning. Find den
aktuelle række og tryk ”Tilmeld hold”. I Holdinfo skriv evt. spillested, ugedag og ønsket spilletidspunkt (kl. 18 eller 18.30). Hjemmebanedag må ikke være fredag, lørdag eller søndag. ”Afbud kampdage” kan du gøre opmærksom på dage hvor I ikke kan spille. Holdkontakter –
”Vælg hverv” – Tryk holdleder – og vælg person – findes personen ikke skal du ”opret person” – herefter ”Tilmeld”.
Denne tilmeldingsform bevirker forhåbentlig, at der opstår færre fejl. Der skal bruges kode til
indtastning.
Spillereglerne kan ses på turneringens infoside www.dgi.dk/201918735500.
Hvis en klub har hold i flere rækker, benævnes holdet i bedste række hold-1 osv.
I 2019 spiller i A-rækken: Hvidovre-1, Ledøje-1, Gentofte-1,Søborg-1,
Rødovre-1, Rødovre 2, FIF-1 og FIF-2.
og i B-rækken spiller:
Amager P96-1, Grantoften-1, Ballerup-1, Rødovre-3, Jonstrup-1, Amager P96-2, KPK-1
og Ledøje 2 (Ledøje 3 i 2018).
Tilmeldingsfristen er fredag 15. februar 2019.
Der er lodtrækning til puljerne mandag 4. marts 2019 i Rødovre.
Pris: kr. 1.000 / hold i A-rk. - kr. 900 / hold i B-rk. - kr. 550 / hold i C-rk..
Beløbet dækker spil, præmier og frokost ved slutspillet i Rødovre
lørdag 21. september 2019.
Da det er en DGI turnering - INGEN LICENS
Evt. spørgsmål kan rettes til Susanne Ryberg på telefon 2194 8973 eller
e-mail: holdturnering2019@hotmail.com
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